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  مقدمة  -أوالً  
سُتعقد الدورة األوىل للمنتدى السنوي املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف             -١

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥ و٤جنيف يومي 

  الوالية  -ثانياً  
نتدى املعين باألعمال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان         أنشأ جملس حقوق اإلنسان امل      -٢

وخيضع املنتدى لتوجيه الفريق العامل املعين مبسألة حقوق        ). ١٢الفقرة   (١٧/٤مبوجب قراره   
اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، وهـو مكلـف مبناقـشة              

 األعمال التجاريـة وحقـوق      االجتاهات والتحديات يف سياق تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن       
، وبتعزيز احلـوار    "احلماية واالحترام واالنتصاف  "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : اإلنسان

والتعاون بشأن القضايا املرتبطة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التحـديات             
علقة حبقوق أو فئات معينة،     اليت تعترض بعض القطاعات، والبيئات التشغيلية أو التحديات املت        

  .فضالً عن حتديد املمارسات اجليدة
، ُيرّشح رئيس املنتدى من قبل األعـضاء واملـراقبني يف           ١٧/٤وعمالً بقرار اجمللس      -٣

جملس حقوق اإلنسان، وُيعّين لكل دورة على أساس التناوب اإلقليمـي وبالتـشاور مـع               
  .  بصفته الشخصيةويؤدي الرئيس مهام منصبه. اجملموعات اإلقليمية

  معلومات أساسية عن املنتدى  -ثالثاً  
اً نعطفاً هام بلغ جدول األعمال العاملي املتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان م           -٤

لمبادئ التوجيهية  ، ل ١٧/٤نسان باإلمجاع، يف قراره      جملس حقوق اإل   بإقرار ٢٠١١يف عام   
 املبادئ التوجيهية يف     هذه عترف اجمللس بدور  افقد  . بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    

، "االنتـصاف احلماية واالحتـرام و   "تقدمي توصيات شاملة لتنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون         
يف تعزيز املعايري واملمارسات فيمـا يتعلـق        من شأنه أن يسهم      التوجيه الذي     تقدمي وكذلك

ـ عوملـة   الة يف   باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وبالتايل املـسامه       ـ ستدامة اجتماع امل . اًي
نع ومعاجلة اآلثار    هي املعيار العاملي املرجعي مل     ،وأصبحت املبادئ التوجيهية، بإقرار اجمللس هلا     

  .نشطة األعمال التجارية على حقوق اإلنسانالضارة أل
وقرر اجمللس إنشاء الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب               -٥

ة وغريها من مؤسسات األعمال، وعهد إليه مبهمة تشجيع النشر والتنفيـذ الفعـالني              الوطني
جبملـة مهـام منـها، حتديـد         كما عهد إىل الفريق العامل    . والشاملني للمبادئ التوجيهية  

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما خيص املبادئ التوجيهية وتبادل هذه املمارسـات            
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يمها، ومواصلة استكشاف اخليارات املتعلقة بإتاحة سبل االنتصاف        والدروس وتعزيزها وتقي  
الفعالة ملن تأثرت حقوقهم اإلنسانية بأنشطة الشركات، مبن فيهم املقيمون يف مناطق الرتاع،             
وكذلك إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت واليته مع إيالء اهتمام خاص لألشـخاص              

  .يما األطفالالذين يعيشون يف أوضاع هشة، ال س
ومن اختصاصات الفريق العامل الوثيقة الصلة هبذه املذكرة توجيه عمـل املنتـدى               -٦

  . السنوي

  أهداف ومقاصد املنتدى  -رابعاً  
أُنشئ املنتدى ليكون ملتقى سنوياً رئيسياً ألصحاب املصلحة من مجيع املناطق مـن               -٧

عزيز املشاركة يف حتقيق هـدف      أجل التحاور بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وت       
ويلتقي يف إطار املنتدى أصحاب املـصلحة ذوو        . التنفيذ الفعال والشامل للمبادئ التوجيهية    

الصلة، وبذلك سيساعد املنتدى يف حتديد االجتاهات والتحديات واملمارسات اجليدة يف سياق 
ملـصلحة اآلخـرين،   تنفيذ املبادئ التوجيهية من ِقَبل الدول ومؤسسات األعمال وأصحاب ا 

وكذلك حتديد التحديات اليت تعترض بعض القطاعات والبيئات التـشغيلية أو التحـديات             
  .املتعلقة حبقوق أو فئات معينة

ونظراً إىل تكليف الفريق العامل مبهمة تشجيع نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية علـى               -٨
ل لرسم استراتيجيته ولالستفادة مـن      النطاق العاملي، سيكون املنتدى منرباً مهماً للفريق العام       

ولتحقيق هذه األهداف، يسعى الفريق العامل إىل تعزيـز         . التعلم املشترك يف أداء مهام واليته     
قدرات املنتدى مبا ميكّنه من حتقيق تبادل اخلربات واملمارسات والدروس املـستفادة واآلراء             

صلحة، مبا يف ذلك احلكومات     ووجهات النظر بشأن التحديات واحللول فيما بني أصحاب امل        
  . واألعمال التجارية واجملتمع املدين واألشخاص املتضررون

وحتدد االستراتيجية األولية للفريق العامل، على النحو الوارد يف تقريره األول املقدم              -٩
، عدداً من االعتبارات الرئيسية ومسارات العمل       (A/HRC/20/29)إىل جملس حقوق اإلنسان     

ق باستخدام املنتدى جلذب أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل حوار عاملي ولتحويل            فيما يتعل 
وبوجه خاص، حدد الفريق . املبادئ التوجيهية من مبادئ متفق عليها إىل ممارسة يومية معتادة        

العامل مسارات عمله الرئيسية الثالثة على حنو يتواءم مع االعتبارات االستراتيجية العامـة،             
بادئ التوجيهية إطاراً مرجعياً مشتركاً يف اجملال السريع التطـور لألعمـال      وهي أن تكون امل   

التجارية وحقوق اإلنسان؛ وأن ُتستخدم لتعزيز املساءلة عن اآلثار السلبية لألعمال التجارية            
على حقوق اإلنسان؛ وضرورة هتيئة بيئة تفضي إىل استفادة مجيع أصحاب املصلحة من هذه              

  :ات العمل ما يليوتشمل مسار. املبادئ
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النشر العاملي للمبادئ التوجيهية من خالل العمل مع مجهور جديد ومـع              )أ(  
  اجلهات الفاعلة اليت ميكنها أن تقوم بـدور مـؤازر وحمفِّـز يف حتقيـق النـشر والتنفيـذ                   

  الفعالني والشاملني؛
 تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية عن طريق معاجلة أوضاع الفئات الـضعيفة،            )ب(  

ومنها الشعوب األصلية؛ وتشجيع جهود التنفيذ على املستويني اإلقليمي والوطين؛ وتبـادل            
   بشأن تطبيق املبادئ التوجيهية؛ اتاملمارسات اجليدة؛ وتقدمي مزيد من التوضيح

املؤسـسات  دمج املبادئ التوجيهية يف أُطر احلوكمة العاملية باالشتراك مع            )ج(  
ذات الصلة املشرفة على أطر احلوكمة القائمة والناشئة، ومع هيئات األمم املتحدة؛ والسعي             

املهمة لعملية دمج املبادئ التوجيهية يف أُطر احلوكمـة         املبتكرة  إىل تكملة التجارب الناجحة     
  .العاملية وتعزيز نقاط قوهتا

  التشاور بشأن املنتدى  -خامساً  
قيمة     عامل من أصحاب املصلحة ذوي الصلة إسهامات واقتراحات       تلقى الفريق ال    -١٠

مايو / أيار ١٠ مبا يف ذلك من خالل عملية تشاور حمددة جرت يف            )١(تتعلق باملنتدى السنوي  
 أثناء الدورة الثانية للفريق العامل وذلك بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا املنتدى              ٢٠١٢

  ).٥، الفقرة A/HRC/WG.12/2/1انظر الوثيقة ( عمله طرائقو

 هوجدول أعمالاملنتدى شكل   -سادساً  

يتمثل املوضوع العام للمنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف رسـم              -١١
وسينصب التركيز بشكل عام على     . تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية   على طريق   اخلطوات املقبلة   

 جانب أصحاب املصلحة، والتحديات الراهنة والناشـئة        حتديد اخلطوات األولية املتخذة من    
 من جانب الدول ومؤسـسات األعمـال        ااملطلوب اختاذه ات  اليت تعترض التنفيذ، واإلجراء   
  .وأصحاب املصلحة اآلخرين

 املـشاركة   املصلحةتعدد اجلهات صاحبة    وسيكون املنتدى ذا طابع فريد من حيث          -١٢
صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك     بني اجملموعات   راء  اآلات و رباخلتبادل  تشجيع  وسيسعى إىل   فيه،  

__________ 

ينـاير  /انعقاد دورته األوىل يف كـانون الثـاين  ميكن االطالع على الوثائق املقدمة إىل الفريق العامل قبل     )١(
 :  يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت٢٠١٢

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submissions.aspx.  
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ممثلو الدول، واألعمال التجارية، واجملتمع املدين، وأصحاب املصلحة املتضررون، واملؤسسات          
  .الدولية، واخلرباء

 املقدمة  النطاقوسيأخذ شكل املنتدى وجدول أعماله يف االعتبار التوصيات الواسعة            -١٣
ولذلك ُيتوقع أن يعقد املنتـدى، باإلضـافة إىل         .  يتعلق باملنتدى  من أصحاب املصلحة فيما   

اجللسة العامة االفتتاحية واجللسة العامة اخلتامية، عدداً من اجللسات الفرعية املوازية هبـدف             
  . املتعلقة بتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة      املاثلة   والتحديات   اقع الراهن تغطية مجيع جوانب الو   

 والفعـال   تبادل وجهات النظر واحلوار الصادق    ية أيضاً مبزيد من     وقد تسمح اجللسات الفرع   
  .بني املشاركني

 املـشاركني   أماموستبدأ اجللسات حبلقات نقاش افتتاحية، مث ُيفتح باب املداخالت            -١٤
 علـى    تعطى هلم الكلمة   نالذيوُيشجع املشاركون   . اآلخرين بناء على إجراء تسجيل األمساء     

حبيث ال تتجاوز ( على النقاط اليت تتناوهلا كل جلسة، وعلى اإلجياز          تركيز مداخالهتم مباشرة  
 ينبغيو. ، وعلى عدم القراءة من تقارير أو ورقات حبثية أو مقاالت)املداخلة ثالث دقائق  مدة  

وسُتتاح للمشاركني فرصـة تقـدمي   . أن تفضي املداخالت إىل حوار بّناء قائم على االحترام     
 هـذه   درجواضيع اليت نوقشت يف خمتلف جلسات املنتدى، وست       مداخالت مكتوبة تتعلق بامل   

  .املداخالت على املوقع الشبكي
وُتشجع املنظمات املشاركة على تبـادل املعلومـات بـشأن اخلـربات واألدوات           -١٥

واملبادرات من أجل النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وتنفيـذ املبـادئ             
ال التجارية وحقوق اإلنسان، وذلك من خالل املداخالت املقدمـة          التوجيهية املتعلقة باألعم  

وبغية تيسري  .  مجيع الفئات صاحبة املصلحة    فيما بني أثناء اجللسات وأثناء احلوار غري الرمسي       
" سوق" أو   -التبادل غري الرمسي للمعلومات وتشجيع احلوار، سُيتاح للمشاركني مكان عام           

للمنظمات املشاركة الراغبة يف استغالل هذه الفرصـة         ميكنو.  جبوار غرف االجتماعات   -
لعرض معلومات وأدوات ومواد للمشاركني اآلخرين خالل يومي املنتدى أن تسجل رغبتها            

  .يف ختصيص مكان هلا، رهناً بتوافر األماكن
   جـدول أعمـال رمسـي مؤقـت وبرنـامج عمـل علـى صـفحة                 درجوسي  -١٦

انظـر  (اإلنـسان قبـل انعقـاد املنتـدى         املنتدى يف املوقع الـشبكي جمللـس حقـوق          
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx).  

  املشاركة يف املنتدى  –سابعاً  
لدول وآليات  ، ُتتاح املشاركة يف املنتدى ل     ١٧/٤عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -١٧

خصصة وصناديقها وبراجمهـا، واملنظمـات احلكوميـة        األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املت    
الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية           
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 وغريها من اهليئات ذات الصلة، والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن              حلقوق اإلنسان، 
ة، واملؤسسات األكادميية، واخلرباء    مؤسسات األعمال، ورابطات األعمال، والنقابات العمالي     

واملنظمـات  العاملني يف ميدان األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وممثلي الشعوب األصلية،    
وُتتـاح  غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي؛             

تفق أهدافها وأغراضها مع    لمنظمات غري احلكومية األخرى اليت ت     ل أيضاً   املشاركة يف املنتدى  
  مبا يف ذلك اجلهات املتضررة أفراداً ومجاعات،       روح وأغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،     

 / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١استناداً إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي         
اعتماد واضح  اء  نة حقوق اإلنسان، عن طريق إجر     ، واملمارسات اليت اتبعتها جل    ١٩٩٦يوليه  

  .وشفاف، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان
وترد بشكل مستقل يف صفحة املنتدى على شبكة اإلنترنت معلومات عملية عـن               –١٨

  .املشاركة واالعتماد

  النتائج  –ثامناً  
يكون رئيس املنتدى مسؤوالً عن إعداد موجز ملناقشات املنتدى ُيتاح للفريق العامل              -١٩
  .يع املشاركني يف املنتدىوجلم
، الفريق العامل إىل تـضمني      ١٧/٤دعا جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف قراره        قد  و  -٢٠

تقريره تأمالت بشأن مداوالت املنتدى وتوصيات بشأن املواضيع الرئيسية املقبلة لكي ينظـر             
  .فيها اجمللس

        


